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Melhor é um bocado seco e tranqüilidade do que a 
casa farta de carnes e contendas. 

 

Quanto cobraria por hora o homem mais sábio da terra por aconselhamento 
específico para a sua vida? R$ 500,00 por hora? R$ 5.000,00 por hora? Mas 
aqui está a sabedoria inspirada por Deus, através do rei Salomão, de graça! 
Que benção gloriosa se considerarmos e aprendermos deste provérbio. 

Como em muitos provérbios, o paralelismo contrasta duas coisas – o certo 
contra o errado. Um bocado seco que poderia ser bolachas saltines e uma casa 
cheia de festins como sendo um almoço de filé mignon com todos os 
complementos. Como em alguns sacrifícios, o melhor do rebanho e do gado 
bovino, era comido pelo povo, estamos descrevendo o melhor alimento em 
grande e livre fartura. 

A quietude aqui não está relacionada com o nível de ruído, mas sim pela 
ausência de problemas, brigas, trabalhos e irritação. Ela é contrastada com 
brigas. É um estado de calma, paz, descanso e segurança 

Provérbios 1:33:- “Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará 
tranqüilo, sem receio do mal.” 

Juízes 18:7:- “Então foram-se aqueles cinco homens, e chegando a Laís, 
viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o 
costume dos sidônios, quieto e desprecavido; não havia naquela terra 
falta de coisa alguma; era um povo rico e, estando longe dos sidônios, 
não tinha relações com ninguém.” 

II Crônicas 20:30:- “Assim o reino de Jeosafá ficou em paz; pois que o 
seu Deus lhe deu repouso ao redor.” 

Jó 3:13:- “Pois agora eu estaria deitado e quieto; teria dormido e estaria 
em repouso,” 

Jó 21:23:- “Um morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e 
tranqüilo;” 
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Jó 34:9:- “Porque disse: De nada aproveita ao homem o comprazer-se 
em Deus. 

Salmos 107:28-30:- “Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele 
os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, de modo que se 
acalmam as ondas. Então eles se alegram com a bonança; e assim ele os 
leva ao porto desejado.” 

Eclesiastes 4:6:- “Melhor é um punhado com tranqüilidade do que 
ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo.” 

Ezequiel 16:42:- “Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes 
se desviarão de ti; também me aquietarei, e não tornarei mais a me 
indignar.” 

etc. 

Num provérbio paralelo, o contraste entre o amor e o ódio, lhe ajudará a 
entender.  

Provérbios 15:17:- “Melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do 
que o boi gordo, e com ele o ódio.” 

O pregador nos ensina que as bolachas saltines num lar calmo e em paz é 
muito superior a uma refeição de filé mignon com uma família tensa e infeliz. 
Aqui vemos a sabedoria para direcionar as nossas prioridades. Mais ênfase, 
tempo, esforço, dinheiro e valores devem ser dados à paz e ao amor em 
família do que o garantir o alimento e bens para a família. Mas a escolha vai de 
encontro à nossa geração carnal, cobiçosa e materialista. 

Americanos profanos dizem, “Aquele que morre tendo adquirido mais 
brinquedos, ganha.” Mas o nosso Criador nos diz, “E, de fato, é grande fonte 
de lucro a piedade com o contentamento.” (I Timóteo 6:6; e Hebreus 13:5).  
Aqui temos uma opção – devemos seguir o americano profano até o inferno 
ou a Deus para o céu? Será que vivemos a vida da vaidade e da opressão do 
espírito que a nossa sociedade promove? Ou devemos escolher a prioridade 
de um homem sábio, sabendo que ele já provou os dois caminhos pela 
providência divina? 

Duas pessoas apaixonadas podem ser felizes, tranqüilos, e satisfeitos dividindo 
uma bolachinha, como bem sabem os casais de namorados; e duas pessoas 
podem estar infelizes no meio do luxo quando as diferenças e amarguras têm 
permissão para entrar. Senhor, salve-nos de nós mesmos!   

O que causa tensão, estresse e problemas em uma casa? Uma mulher 
dominadora é um dos maiores responsáveis. 
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Provérbios 7:11:- “Ela é turbulenta e obstinada; não param em casa os 
seus pés;” 

Provérbios 9:13:- “A mulher tola é alvoroçadora; é insensata, e não 
conhece o pudor.” 

Provérbios 12:4:- “A mulher virtuosa é a coroa do seu marido; porém a 
que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos.” 

Provérbios 19:13:- “O filho insensato é a calamidade do pai; e as rixas 
da mulher são uma goteira contínua.” 

Provérbios 21:9,19:- “Melhor é morar num canto do eirado, do que 
com a mulher rixosa numa casa ampla. ... Melhor é morar numa terra 
deserta do que com a mulher rixosa e iracunda.” 

Provérbios 25:24:- “Melhor é morar num canto do eirado, do que com 
a mulher rixosa numa casa ampla.” 

Provérbios 27:15-16:- “A goteira contínua num dia chuvoso e a mulher 
rixosa são semelhantes; retê-la é reter o vento, ou segurar o óleo com a 
destra.” 

Provérbios 30:21-23:- “Por três coisas estremece a terra, sim, há quatro 
que não pode suportar: o escravo quando reina; o tolo quando se farta 
de comer; a mulher desdenhada quando se casa; e a serva quando fica 
herdeira da sua senhora.” 

Ela fala demais, critica demais, corrige demais, discute demais, sugere demais, 
e tudo em todas as áreas da vida num inferno. Toda mulher santa deve odiar 
essas tendência em si mesmo e nos outros; e todo marido deve governar e 
treinar a sua mulher a se livrar delas. 

Escarnecedores destruirão a paz no lar. 

Provérbios 16:19,28:- “Melhor é ser humilde de espírito com os 
mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. ... O homem 
perverso espalha contendas; e o difamador separa amigos íntimos.” 

Provérbios 22:10:- “Lança fora ao escarnecedor, e a contenda se irá; 
cessarão a rixa e a injúria.” 

Provérbios 26:20-21:- “Faltando lenha, apaga-se o fogo; e não havendo 
difamador, cessa a contenda. Como o carvão para as brasas, e a lenha 
para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas.” 

O que é um escarnecedor? Um tolo arrogante que despreza a correção e 
desrespeita a autoridade. Eles devem ser corrigidos com a vara e a repreensão 
ou serem removidos do lar. 
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Provérbios 26:3:- “O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a 
vara para as costas dos tolos.” 

Provérbios 22:10:- “Lança fora ao escarnecedor, e a contenda se irá; 
cessarão a rixa e a injúria.” 

Provérbios 24:9:- “O desígnio do insensato é pecado; e abominável aos 
homens é o escarnecedor.”  

Um tolo, numa casa, destruirá a sua paz, pois aquela refeição de filé mignon 
apenas servirá de combustão para os seus pensamentos e falação tolas.   

Provérbios 31:21-23:- “Lâmede. Não tem medo da neve pela sua 
família; pois todos os da sua casa estão vestidos de escarlate. Meme. Faz 
para si cobertas; de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Nune. 
Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos 
da terra.” 

Eclesiastes 10:12-15:- “As palavras da boca do sábio são cheias de 
graça, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua 
boca é estultícia, e o fim do seu discurso é loucura perversa. O tolo 
multiplica as palavras, todavia nenhum homem sabe o que há de ser; e 
quem lhe poderá declarar o que será depois dele? O trabalho do tolo o 
fatiga, de sorte que não sabe ir à cidade.” 

Quantos pais tiveram a sua paz roubada por filhos tolos? 

Provérbios 10:1:- “Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra a seu 
pai; mas um filho insensato é a tristeza de sua mãe.” 

Provérbios 17:25:- “O filho insensato é tristeza para o seu pai, e 
amargura para quem o deu à luz.” 

Provérbios 22:15:- “A estultícia está ligada ao coração do menino; mas a 
vara da correção a afugentará dele.” 

Provérbios 29:15,17:- “A vara e a repreensão dão sabedoria; mas a 
criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Corrige a teu filho, 
e ele te dará descanso; sim, deleitará o teu coração.”  

Uma pessoa irritada que pressiona, insistentemente, determinados assuntos 
destruirá a paz de um lar. 

Provérbios 15:18:- “O homem iracundo suscita contendas; mas o 
longânimo apazigua a luta.” 

Provérbios 26:21:- “Como o carvão para as brasas, e a lenha para o 
fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas.” 
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Provérbios 29:22:- “O homem iracundo levanta contendas, e o furioso 
multiplica as transgressões.” 

Provérbios 30:33:- “Como o espremer do leite produz queijo verde, e o 
espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz 
contenda.” 

Desta forma, a regra de por fim à ira antes do por do sol deve ser seguida e 
imposta. 

Efésios 4:26:- “Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa 
ira;” 

Que cada homem e cada mulher sejam lentos no irar. 

Provérbios 14:29:- “Quem é tardio em irar-se é grande em 
entendimento; mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura.” 

Provérbios 15:18:- “O homem iracundo suscita contendas; mas o 
longânimo apazigua a luta.” 

Provérbios 16:32:- “Melhor é o longânimo do que o valente; e o que 
domina o seu espírito do que o que toma uma cidade.” 

Tiago 1:19:- “Sabei isto, meus amados irmãos: Todo homem seja 
pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.”  

A amargura arruinará a paz do lar, pois ela vem do inferno e é a fonte de 
confusão e de toda a obra maligna. 

Tiago 3:14-16:- “Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso 
em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa 
não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 
Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda 
obra má.” 

O mandamento é claro – ponha de lado toda a amargura, especialmente os 
maridos. 

Efésios 4:31-32:- “Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e 
blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes 
sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos 
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.” 

Colossenses 3:19:- “Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as 
trateis asperamente.” 

Tiago 3:17-18:- “Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, 
pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de 
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bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça 
semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz.” 

O descontentamento cria a frustração perpétua, pois até mesmo aquela 
refeição de filé mignon não pode trazer a paz e a clama. O homem cobiçoso e 
voraz está sempre buscando por mais, e ele está num estado constante de 
agitação pensando e considerando a respeito disso.   

Eclesiastes 5:10:- “Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro; 
nem o que ama a riqueza se fartará do ganho; também isso é vaidade.” 

II Samuel 13:1-2:- “Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã 
formosa, cujo nome era Tamar; e sucedeu depois de algum tempo que 
Amnom, filho de Davi enamorou-se dela. E angustiou-se Amnom, até 
adoecer, por amar, sua irmã; pois era virgem, e parecia impossível a 
Amnom fazer coisa alguma com ela.” 

E mesmo que ele consiga mais, ele ainda desejará e sofrerá por mais ainda em 
poucos minutos! 

Uma família com um dos pais (ou pior ainda, os dois) mal humorado está 
condenada; pois tais pessoas fracas e más determinam o tom numa casa e à 
refeição por qualquer temperamento tolo que permitissem que devastasse a 
sua alma. 

Provérbios 25:28:- “Melhor é o longânimo do que o valente; e o que 
domina o seu espírito do que o que toma uma cidade.” 

A alegria é um mandamento! 

Filipenses 4:4:- “Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, 
regozijai-vos.” 

I Tessalonicenses 5:16:- “ Regozijai-vos sempre.” 

Um homem bom pode destruir todos esses inimigos de um lar feliz; poise le 
será um santo exemplo de paz e alegria, e ele a impingirá ao resto da família. 
Que benção para a esposa e filhos ter tal homem governando o seu lar! Possa 
o Senhor levantar tais homens nesta geração afeminada e frustrada!. 

Paulo fez um resumo excelente a respeito do amor e da paz que deve 
caracterizar as vidas dos santos, e Ele dá os meios de obtê-los. 

Colossenses 3:12-15:- “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos 
e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, 
mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos 
outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como o Senhor vos 
perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos do 
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amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual 
também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e 
sede agradecidos.” 

Com tal paz e alegria com base, a vida pode se tornar uma festa sem fim, 
independente do que há na mesa. 

Provérbios 15:15:- “Todos os dias do aflito são maus; mas o coração 
contente tem um banquete contínuo.”  

Nós devemos lembrar que o sucesso não é tudo na vida, mas o estar contente 
com aquilo que temos. 

I Timóteo 6:6:- “E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o 
contentamento.” 

Salve-se de uma geração iludida pela mentira que o ganho é santidade e 
felicidade. Podemos aprender a estar contentes independentemente daquilo 
que está sendo servido na refeição.  

Filipenses 4:11-12:- “Não digo isto por causa de necessidade, porque já 
aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei 
passar falta, e sei também ter abundância; em toda maneira e em todas 
as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar 
fome; tanto em ter abundância, como em padecer necessidade.” 

Onde é que você vai por ênfase, tempo, dinheiro e valores? Nas coisas? Ou na 
santidade e no contentamento independente das coisas? Agora, treine os seus 
filhos para fazerem o mesmo! 

O nosso provérbio de hoje se aplica também à igreja de Jesus Cristo. Pois uma 
igreja em paz, independente das circunstâncias, é superior a uma igreja com 
rixas, mesmo se deleitando na luxúria. É o nosso dever como santos procurar 
manter a nossa unidade no vínculo da paz. 

Efésios 4:3:- “procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito 
no vínculo da paz.” 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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